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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/٣٦  
  لتقين واخلدمات االستشارية يف غينياتعزيز التعاون ا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر صـكوك           إذ يسترشد   

  حقوق اإلنسان املنطبقة، 
 وقـرار   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   

  ،٢٠١٠مارس / آذار٢٦رخ  املؤ١٣/٢١ جملس حقوق اإلنسان
 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             وإذ يؤكد من جديد     

واحلريات األساسية على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان          
   فيها،والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان وسائر الصكوك املنطبقة اليت هي طرف

أن حالة حقوق اإلنسان واألمن يف غينيا قد حتسنت بصورة           مع التقدير وإذ يالحظ     
  ،٢٠١٠مارس / يف آذار١٣/٢١ملحوظة منذ اعتماد جملس حقوق اإلنسان قراره 

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة                  *  
  .، الفصل األول(A/HRC/16/2)عشرة 
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 بأن االنتقال السياسي اهلام الذي شهده البلد خالل العام املاضي قد أرسـى    وإذ يقر   
  ة حقوق اإلنسان يف البلد،أساساً سليما يف سبيل حتسني حال

 إىل أن غينيا هي املسؤول األول عن ضمان محاية سكاهنا املدنيني وإجـراء    وإذ يشري   
  حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وعن تقدمي اجلناة إىل العدالة، 

يقـي   جبهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتـاد األفر         يشيد  -١  
السابق سيكوبا كونايت والرئيس احلايل ألفا      املؤقت  سيما الرئيس    وكافة السلطات املعنية، ال   

  كوندي، يف بسط سيادة القانون واستعادة احلريات واحترام حقوق اإلنسان؛ 
 تنظيم انتخابات رئاسية يف غينيا وما اختذته احلكومة مـن           يالحظ بارتياح   -٢  

  شاء جلنة للسالم والعدل واملصاحلة؛تدابري من أجل أمور بينها إن
 السلطات الغينية إىل مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ توصيات جلنة           يدعو  -٣  

التحقيق الدولية، اليت أنشأها األمني العام بتأييد من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا              
  :واالحتاد األفريقي، املتعلقة مبا يلي

مكافحة إفالت املسؤولني عن االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان،       )أ(  
الضالعني فيها مـن العقـاب،       وأوخباصة أعمال العنف اجلنسي املرتكبة حبق نساء وفتيات،         

  ومواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛
ومنحهم ما يلزم من مساعدة بـشىت       توفري احلماية لضحايا أعمال العنف        )ب(  

  ؛أنواعها فضالً عن تعويضهم تعويضاً مناسباً
  إصالح نظام القضاء؛  )ج(  
  إصالح قطاع األمن؛  )د(  
  اعتماد خطة وطنية ملكافحة مجيع أشكال التمييز؛  )ه(  
 ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٢٠مواءمة التشريعات الوطنية مع قرار جملس األمن          )و(  
   بشأن العنف ضد النساء والفتيات؛٢٠٠٨يونيه /حزيران

 باملبادرات اليت اختذهتا مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق            يرحب  -٤  
سيما يف جمال رصد حالة حقوق اإلنسان قبل عملية          اإلنسان عن طريق مكتبها يف غينيا، وال      

حقـوق  االنتخابات الرئاسية وبعدها، ودعم تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية على تعزيـز            
   عن مكافحة اإلفالت من العقاب؛اإلنسان ومحايتها، فضالً

  : نداءه إىل اجملتمع الدويل بأنيكرر بقوة  -٥  
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يقدم إىل السلطات الغينية املساعدة املناسبة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان،            )أ(  
طاعي مبا يف ذلك بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وإصالح ق            

  األمن والقضاء؛
  ملفوضية السامية يف غينيا؛ايدعم مكتب   )ب(  
 املفوضة السامية إىل أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسـعة عـشرة              يدعو  -٦  
  . عن حالة حقوق اإلنسان واألعمال اليت اضطلعت هبا مفوضيتها يف غينياتقريراً

  ٤٨اجللسة 
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥

  ].اعُتمد دون تصويت[

        


